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Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības grupās nosaka izglītojamo speciālās 
vajadzības, izstrādā un īsteno individuālo pirmsskolas izglītības programmas 

apguves plānu 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 1. septembra  
noteikumu Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm,  

lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu 
izglītojamo ar speciālām vajadzībām” 7.punktu, 

Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr. 453 
 

I. Vispārīgie pamatprincipi 
  

1. Kārtība paredzēta, lai izvērtētu bērnu, kuri sasnieguši 5 gadu vecumu, speciālās 
vajadzības un veidotu individuālu atbalsta plānu, ja tas nepieciešams. 

2. Kārtība netiek piemērota, ja bērnam jau ir pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinums. 

3. Izglītojamos speciālo vajadzību izvērtēšanu veic pirmsskolas grupas skolotāji 
sadarbībā ar logopēdu, sporta un mūzikas skolotāju, ja tas nepieciešams. 

4. Izvērtēšanas dati ir konfidenciāla informācija, ar to tiek iepazīstināti izglītojamā 
vecāki vai likumīgie pārstāvji (turpmāk- vecāki). 

 

II. Kārtības mērķis un uzdevumi 
 

5. Kārtības mērķis ir savlaicīgi veidot atbalsta sistēmu speciālo vajadzību 
identificēšanas gadījumā. 

6. Kārtības uzdevumi: izzināt katra izglītojamā individuālās vajadzības, sekmēt 
attīstību, radīt psihoemocionāli labvēlīgu vidi  katra bērna izaugsmei. 
 

III. Speciālo vajadzību identificēšana  
 

7. Saskaņā ar “Pirmsskolas grupu bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 
Mežciema pamatskolā” pirmsskolas pedagogi novēro izglītojamos un vērtē 
mācīšanās procesu, individuālos sasniegumus. Ja pedagogs secina, ka ir 
nepieciešams identificēt speciālās vajadzības, tad obligātā izglītības vecuma 
izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanai grupas pedagogs izmanto izglītojamo 
speciālo vajadzību izvērtēšanas veidlapu (MK 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr. 
453 1. pielikums). 
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8. Izvērtēšanas soļi: 

8.1. pirmsskolas grupas skolotājs izglītojamo novēro un identificē speciālās 
vajadzības, par ko informē pirmsskolas metodiķi, 

8.2. pēc izvērtēšanas veidlapas aizpildīšanas pirmsskolas grupas skolotājs nodrošina, 
ka ar to tiek iepazīstināti izglītojamā vecāki, 

8.3. metodiķis izvērtē saņemto informāciju. Kopā ar grupas skolotāju pārrunā ar 
bērna vecākiem par turpmākajiem atbalsta soļiem. 
 

IV. Izglītojamā individuālās pirmsskolas izglītības programmas apguves 
plāna izstrāde un īstenošana 

 

9. Izglītojamam individuālu pirmsskolas izglītības apguves plānu izstrādā pirmsskolas 
grupas skolotājs kopā ar atbalsta komandu (logopēds, skolotāja palīgs, metodiķis, 
skolas psihologs) un Skolas vadību. 

10. Individuālais plāns tiek izstrādāts atbilstoši MK 2019. gada 19. novembra 
noteikumu  Nr. 556 2.pielikumam. 

11. Individuālā plāna īstenošanas gaitu izvērtē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas 
reizes mācību gada laikā. Izvērtēšanā piedalās plāna īstenošanā iesaistītie pedagogi 
un izglītojamā vecāki.  

12. Ja plāna īstenošanā konstatē, ka ir nepieciešama ārējo ekspertu iesaiste: 
12.1. Skolas vadība vēršas pie ārējiem ekspertiem, lai izglītojamam veiktu pedagoģisko 

vai psiholoģisko novērtējumu un sniegtu atzinumu-  raksta pieteikumu uz oficiālo 
konsultatīvā centra e-pastu, aprakstot situāciju un jau paveiktos soļus. 

12.2. Konsultatīvais centrs vienojas ar iestādi par turpmāko metodisko atbalstu. 
 

V. Atbalsta pasākumu organizēšanas gaita un iesaistīto pušu atbildība 
 

13. Atbalsta pasākumus organizē pirmsskolas metodiķis sadarbībā ar grupas skolotājiem 
un izglītojamā vecākiem. 

14. Par plāna īstenošanu atbildīgs pirmsskolas skolotājs. 
 

VI. Noslēguma jautājumi 
 

15. Kārtība stājās spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi. 
16. Pedagogus un izglītojamo vecākus ar Kārtību iepazīstina pirmsskolas metodiķis. 
 

 
Direktore                                          Anda Priedīte 
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